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Анотація  
 

Вивчення навчальної дисципліни «Церковний спів» передбачено навчальним 
планом підготовки магістрів Богослов’я. Дана навчальна дисципліна входить у 
цикл дисциплін Практичного Богослов’я і викладається паралельно з 
навчальними дисциплінами «Вступ до Богослов’я», «Святе Письмо Старого 
Завіту», «Святе Письмо Нового Завіту», «Історія Древньої Церкви», «Історія 
релігії», «Історія і теорія культури», «Сольфеджио та музична грамота», 
«Практикум з Церковного співу». 
         У процесі підготовки навчально-методичних матеріалів автор використав 
досвід розробки програми із церковного співу професорів та викладачів Київської 
Духовної академії, Богословського факультету Пряшівського університету 
(Словаччина), Католицького університету (м. Львів). 

 

Мета вивченя навчальної дисципліни. Курс призначений для 

підготовки студентів бакалаврів, які можуть працювати церковно-

священнослужителями, капеланами, місіонерами, пастирями, пресвітерами, 

вчителем загальноосвітнього навчального закладу, вихователем-методистом. 

Саме тому, основна увага під час навчання буде приділятися практичним 

навичкам, коли студенти курсу розвиватимуть здатність проводити християнське 

церковне богослужіння, де одним із важливих чинників процесу його творення 

буде займати спів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть 

знати специфіку богослужбових (літургійних) та духовних (молитовних) текстів в 

різних богословських традиціях; мати практичні навички здійснення 

Богослужіння та вміти самостійно скласти і практично відправити Православне 



Богослужіння в рамках церковного уставу. Передує курсу «Сольфеджио і музична 

грамота».  

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на: 

− ознайомлення студентів про сутність співу в Православній Церкві і яке 
значення спів має в Богослужінні; 

− вивчення Богослужбового співу Старого Завіту; 

− ознайомлення з Богослужбовим співом Стародавньої християнської 
Церкви; 

− ознайомленням з духовними основами Візантійської півчої традиції; 

− вивчення Богослужбового співу Православної Церкви; 

− вивчення традицій Богослужбового співу на території України; 

− оволодіння навичками  Закарпатського Богослужбового наспіву; 

− уміння читати по нотам, вивчення основ нотної грамоти; 

− закріплення навичок Закарпатських Богослужбових наспівів на 
практичних заняттях в авдиторії та академічному храмі. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Кількість кредитів - 12 бакалавр Нормативна  
Модулів - 2  

Галузь знань: 04Богослов'я 
Спеціальність:041 Богослов'я 

 
 

Рік підготовки 
 

2-3 
Змістових модулів - 2 Семестр 

 
2 3 

Загальна кількість 
годин – 360 

Лекції 
 

- - 
Тижневих годин 

для денної форми 
навчання: 

аудиторних – 4/6; 
 

Практичні заняття 
172  

Самостійна робота 
188  

Форма контролю:   залік (2 -йсеместр), іспит (3-й семестр). 
 

 
 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНДИСЦИПЛІНИ 

«Церковний  спів» 

 

Назви тем та модулів 

Аудиторні С/р  Приміт

ки 

лк п/з сам. інд. 

Модуль 1. 

Вступ. Історія Богослужбового співу 
 

 16 5 5 

о
п

и
ту

в
а

н
н

я
 

Бог Господь, Тропар, Кондак, Богородичні, 

гл.1-8 

 16 6 4 

Прокімен Гл.1-8  16 6 4 

Стихири на «Господи воззвах», гл. 1-8  14 6 4 

Подобні, гл.1-8  16 6 4 

о
п

и
ту

в
а

н
н

я
 

Недільний канон, гл.1-8  16 6 4 

Ірмоси канонів двунадесятих празників  14 4 4 

Модуль2 

Літургія    16 6 4 

Піснеспіви Чотиридесятниці, Страстної 

Седмиці 

 16 6 4 

о
п

и
ту

в
а

н
н

я
 

Піснеспіви Святої Пасхи, Фоміни неділі  16 4 4 

Піснеспіви приватного Богослужіння 

(треби) 

 16 6 4 

Залік    2 семестрІспит    3 семестр 

   РАЗОМ   172 216  

 
Змістове наповнення тем за програмою навчальної дисципліни  

 
 

Тематика та плани семінарських занять. 
   

Тема 1. Старозавітний спів. Закон, отриманий Мойсеєм.Два періоди, 
відокремлюваних один відіншого реформами царів Давида і Соломона. 
Богослужбовийспіввчаси Соломона.Біблійнийакцентний лист. 
 
Тема 2.Дихання.  Звукоутворення.  Дикція.  Орфоепія. 
 
Тема 3.Тропар (гр. tropos – троп) – невеличкий піснеспів, у якому коротко і ясно 
розкривається суть свята або згадується  святий. Жанр тропар виник у  
ізантійському богослужінні, а пізніше перейшов у давньоруське. З віками тропар 
підкорявся музично-ритмовим та смисловим зразкам і часто сам ставав моделлю 



для інших творів (ірмосів). Згодом  тропар у складі кондака мав тонічну метрику, а 
паралельно складалися самостійні тропарі, які належали до відповідних служб (у 
стихирах, іпакоях, богородичних та ін.). 
На початку утрені, а також на молебнях Тропарі співаються із заспівами „Бог 
Господь” на відомий глас. На інших богослужіннях вони співаються без заспіву, а у 
Великий піст приспівом є „Алілуя”. Тропарі, як і кондаки, мають над собою 
надписні гласи. 
Кондак (гр. kondas – кілок) – коротка пісня, що містить похвалу святому або 
виражає суть свята. Кондаки закінчуються словами, що повторюються в кінці всіх 
наступних за ними ікосів у вигляді вказування тону, на який треба співати кінець 
ікосу. Так, кінець К. на Різдво Христове „отрочнемладо, предвічний Бог” 
повторюється  в кінці всіх 24 ікосів на те ж саме свято. К. належать, таким чином, 
до розряду т. зв. „ікосних” творів і призначені для виконання двома сторонами, з 
яких одна (в особі півчого із сувоєм писаного аркуша в руках) виголошувала 
строфу, а інша (хор) закінчувала її приспівом, що проходив через ряд строф 
протягом усього піснеспіву. 
 
Тема 4.Прокімен (з гр. – „положенєсмь попереду”, букв. – пропонуючий) – 
піснеспів, який передує читанню Св. Письма (Апостола, Паремії, Євангелія) і тому 
називається як предпосланий і має відношення до тих, що покладені в Ірмології (з 
позначенням для утрені). П. співається так: спочатку читець голосно вимовляє П., 
а перший хор співає його, а потім читець вимовляє текст, наступний за П., після 
чого 2-й хор повторює спів П. Таким чином читець промовляє один вірш за 
одним, а криласи відповідають співом П.  Після закінчення тексту читець читає 
половину П., а хор співає другу половину. 
 
Тема 5. Стихира (гр. stihiron – те, що написано „стихами”, віршами) – піснеспів 
візантійського походження на вірші строфічної будови із силабічним складом і 
одного розміру. За змістом С. належить до свят, святих і за тривалістю є довгою 
піснею з нагоди новозавітної події. Якщо піснеспів не написаний віршами (а тому 
в даному разі не відповідає назві С.), то він співається на вірші псалмів і з цього 
погляду може утримати за собою назву С. (бо тут є визначений розмір і наспів).У 
богослужбовій практиці використовуються такі С.: на „Господивоззвах” – 
співаються на вечерні після співу 140-го псалма „Господивоззвах” і виконуються 
завжди з однаковими віршами псалмів 116 і 129; стиховні вечерні – співаються в 
кінці вечерні після єктенії, але не завжди з однаковими віршами. Вірші тут 
змінюються відповідно до свят; хвалитні, або на хвалітех співають на утрені після 
псалма „Хваліте Господа з небес” перед славословієм великим і завжди з віршами 
псалмів 149 і 150; стиховні утрені співають, коли нема свята, в кінці утрені після 
єктенії (зі стихами не завжди однаковими), вірші цих стихир змінюються в службу 
суботню. 
 
Тема 6. Подобен (гр. prosomoisos – дуже схожий) – піснеспів, що прийнятий за 
зразок побудови тексту і наспіву для виконання  за ним інших піснеспівів. Модель 
створення П. виникла ще у візантійській композиції. ЇЇ суть полягала в тому, що 
автор подавав декілька ізометричних строф, а до першої з них – мелодію. Решта 
строф мали виконуватись на зразок наспіву першої. У грецькій церкві, де 
піснеспіви були написані віршовою мовою, подобни підходили до співу, оскільки 
дозволяли користуватись наспівом одного піснеспіву для виконання іншого, і 
тому в записах мелодій допускали великі скорочення. Подобни були введені св. І. 
Дамаскіним в його Октоїху із зібранням зразків для співу. 
 



Тема 7. Канон. (гр. kanon – норма, правило) – 1.Піснеспів, складений за відомим 
правилом і розміром, поєднує багато священних пісень у послідовний ряд. К. 
складається з 9 пісень і є правильною будовою як за зовнішнім складом, так  і за 
змістом. К. з 9 пісень називається повним, і кожна з них містить один ірмос і 
декілька тропарів. Ці останні повинні бути побудовані за зразком відповідного 
ірмосу. Першу пісню складено на основі пісні Мойсея, що оспівує перехід євреїв 
через Чермне море; друга вказує на  пісню того ж Мойсея, яку він склав за 
повелінням Божим для викривання непостоянства Ізраїльського народу і 
застереження його від ідолопоклонства; третя – на пісню Анни, матері пророка 
Самуїла; четверта приєднана до виражених думок у пісні пророка Аввакума; п’ята 
складена з пісні пророка Ісайї та містить пророцтво про Іісуса Христа і вдячність 
за відкриття з пришестям Месії благодаті; у шостій викладено молитву пророка 
Іони; сьома і восьма складені за двома подячними піснями трьох отроків, 
укинутих у вогненну піч; дев’ята пісня – образне славословіє Божої Матері, 
виголошене нею при зустрічі зі Св. Єлисаветою. 
 
Тема 8. Двунадесяті свята – 12 особливо великих церковних свят, обрядові дії 
яких супроводжуються відповідним хоровим співом. Частина Д. с. присвячена 
спогадам важливих подій із земного життя Іісуса Христа (Господські свята), інша 
частина –  спогадам подій із життя Божої Матері; ці свята називаються 
Богородичними. До останніх належать: Різдво Пресв. Богородиці, Стрітення, 
Введення у Храм Пресв. Богородиці, УспінняПресв. Богородиці. 

 
Тема 9. Літургія ( гр. leitoirgia, від leitos – загальнонародний і ergon – обов’язок 
або справа) – загальне Богослужіння, під час якого священнодіється спогад 
Таємної вечері Іісуса Христа і здійснюється Таїнство св. Причастя. Л. – 
найважливіше і найвище богослужіння Православної церкви, що супроводжується 
співом. Усі інші богослужіння, які відбуваються впродовж доби, є лише 
приготуванням до здійснення або слуханнялітургії. 
Початок  літургії  покладений самим Іісусом Христом на Таємній Вечері. За 
повелінням Господа апостоли здійснювали Таїнство Причастя, поєднуючи його з 
читанням Св. Письма, молитвословіями і співом. Музична частина Л. – це великої 
форми хоровий циклічний твір, що виконується під час цього богослужіння. У ІV 
ст. Вас. Великим була складена Л., чин якої зберігся до сьогодні. ЇЇ виконання 
припадає 10 разів на рік, у т.ч. на Різдвяні свята, Хрещення, в день пам’яті 
В.Великого. Ця Л. пізніше була скорочена І.Златоустом і увійшла в загальну 
богослужбову практику Східної церкви. Обидві Л. відображають земне життя 
І.Христа від Його Різдва до Вознесіння, і кожна з них складається з трьох таких 
розділів: 1. Проскомідія – посвята Різдву, спів на честь Діви Марії, про пророків, 
апостолів, святих, про здоров’я людей, про пам’ять померлих; 2. Л. оглашених – 
прийняття хрещення і співається антифон „Єдинородний Сине”, „Прийдіть, 
поклонімось”, „Святий Боже”, „Хто Бог велій” та ін.; 3. Л. вірних – хвала і 
вдячність Богу зі співом молитов, херувимської пісні, піснеспівів„Благообразний 
Йосип”, „Достойно є”, „Даісполняться уста наша”. 
 
Тема 10. Піснеспіви Чотиридесятниці, Страстної Седмиці У VІ ст. папою Гр. 
Двоєсловом був складений чин Преждеосвященних Дарів. Ця Л. проводиться під 
час Великого посту. Пр. Дари символізуються в спеціальні дні Великого посту, 
Страсної седмиці та ін. з виконанням піснеспівів„Нині сили”, „Блажен муж”, 
„Хваліте ім’я Господне”,  „Даісправиться молитва моя”, стихири на честь І.Христа, 
Діви Марії, святих та ін. 
Тема 11. Піснеспіви Святої Пасхи: Стихира. Тропар. Кондак. Прокімен. 
Заутренні. Канон. Іпакой. Стихири. Задостойник. Величання. Фоміна неділя. 



    
Тема 12. Треби. Панахида. Парастас. Вінчання. Хрещення. Велике освячення 
води. Мале освячення води.Рукоположення. 

 
Примірний план практичного   завдання 

Заспівати та проаналізувати такі церковні піснеспіви: 
1. Вечірня. Стихира на „Господи возвах” –  Гл.1, 2. 
2. Стихира на „Господи возвах” –  Гл.3,4. 
3. Стихира на „Господи возвах” –  Гл.5,6. 
4. Стихира на „Господи возвах”–  Гл.7,8. 

5. Заспівати піснеспіви з утренні: „Бог Господь” і тропарі воскресні 8-ми гласів 
загальноприйнятих наспівів: 

– „Бог Господь”, тропарь, кондак, Гл. 1. 
– „Бог Господь”, тропарь, кондак, Гл. 2. 
– „Бог Господь”, тропарь, кондак, Гл. 3. 
– „Бог Господь”, тропарь, кондак, Гл. 4 
– „Бог Господь”, тропарь, кондак, Гл. 5. 
– „Бог Господь”, тропарь, кондак, Гл. 6. 
– „Бог Господь”, тропарь, кондак, Гл. 7. 
– „Бог Господь”, тропарь, кондак, Гл. 8. 

6. Заспівати прокимни недільні. Гл.1,2. 
7. Заспівати прокимни недільні. Гл.3,4. 
8. Заспівати прокимни недільні. Гл.5,6. 
9. Заспівати прокимни недільні. Гл.7,8. 
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